
 
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA KALI 

 

 

 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali, 
Trg Marnjiva 23, dana 22.10.2018. 
 
 
Prisutni Općinski vijećnici: 
   
1. Lovre Vidov  
2.. Neven Vitlov 
3. Milan Pažek  
4. Duško Vidov  
5. Mario Ricov  
6. Ivona Mišlov   
7. Ante Gobin 
8. Berislav Kolega 
9. Borivoj Kolega 
10. Marina Kolega 
11. Mateja Perin 
 
Odsutni Općinski vijećnici:  
Nitko  
 
Ostali prisutni: 
Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur.,
viši referent za proračun i financije Ines Maštruko.
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da prema članku 35. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik 
Općine Kali br. 2/13, 6/14) Općinsko vijeće ima 11 vijećnika. 
Na današnjoj sjednici prisutno je 11
odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu Općinskog vijeća slijedeći:
 
 
  
 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali, 
dana 22.10.2018. godine s početkom u 17,00 sati. 

Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur.,
viši referent za proračun i financije Ines Maštruko. 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da prema članku 35. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik 
Kali br. 2/13, 6/14) Općinsko vijeće ima 11 vijećnika.  

našnjoj sjednici prisutno je 11 vijećnika, postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu Općinskog vijeća slijedeći:

. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane u vijećnici Općinskog doma Kali,  

Načelnik Marko Kolega dr. med., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odijela Nives Perin, dipl. iur., 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da prema članku 35. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik 

vijećnika, postoji kvorum te se mogu donositi pravovaljane 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže za današnju sjednicu Općinskog vijeća slijedeći: 



  
DNEVNI  RED : 

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane dana  21.08.2018.godine,  

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali (od 01.01 do 30.06. 2018.     
godine), 

3. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika o svom radu ( od 01.01. do 30. 06. 2018   
godine) 

4. Donošenje odluke o uzimanju kratkoročne pozajmice za sufinanciranje rekonstrukcije 
dječjeg vrtića Srdelica – Kali i izgradnja nerazvrstane ceste po DPU obalnog pojasa mjesta 
Kali . 

5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izradu Strategije razvoja Općine Kali  

6. Prijedlog općinskog načelnika o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite 

7. VIJEČNIČKA PITANJA 

Te nadopuna dnevnog reda točke 4: Uzimanje kratkoročnog kredita i za komunalnu tvrtku Hripa 
d.o.o Kali.za pokrivanje duga kod Porezne uprave. 

 
Da li ima primjedbi, nadopuna  na predloženi Dnevni red ? 
 
S obzirom da se nitko ne javlja za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za 
to da se usvoji predloženi Dnevni reda za 10. sjednicu općinskog vijeća s nadopunama dnevnog 
reda? 
 
„ZA“  11 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“    0 VIJEĆNIKA 

 
Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 11 glasova  „ZA“  utvrđeni Dnevni red za današnju 
sjednicu općinskog vijeća. 
 
 
TOČKA 1.: Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane dana 21.08. 
2018.godine. 
 
Predsjednik općinskog vijeća: Da li ima tko primjedbe na skraćeni zapisnik sa 9. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 21.08. 2018 godine? 
 
S obzirom da  se vijećnici ne javljaju za riječ  predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje: 
- Tko je za verifikaciju skraćenog zapisnika sa 09. sjednice Općinskog vijeća? 
 



 „ZA“:  11 VIJEĆNIKA  
„PROTIV“:    0 VIJEĆNIKA 
  
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je s 11 glasova „ZA“ i 0 glasova „PROTIV“    
verificiran zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kali održane dana 21.08..2018 godine. 
 

TOČKA 2: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali ( od 01.01 do 30. 06. 
2018.g) 

Načelnik Marko Kolega, dr. med, izvješćuje vijećnike o Izvršenju Proračuna Općine Kali i 
proračunskih korisnika  za šestomjesečno razdoblje 2018. godine .  

Nakon rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje: Tko je za Izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine Kali i proračunskih korisnika (vrtić i Narodna knjižnica za razdoblje od 01. 01 do 
30. 06. 2018. godine? 

 „ZA „ 11  VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da je s 11 glasova  vijećnika „ZA“ prihvaćeno  

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali i proračunskih  korisnika (vrtić i Narodna knjižnica )  
za razdoblje od 01. 01 do 30. 06. 2018. godine? 

 

TOČKA 3. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika o svom radu ( od 01.01. do 30. 06. 2018 
godine) 

Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  

U raspravi su sudjelovali : Gobin Ante , Milan Pažek, Kolega Borivoj, Kolega Berislav 

Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje :  

Tko je za to da se prihvati izvješće Općinskog načelnika  o svom radu za razdoblje od 01. 01 do 
30.06. 2018. godine  

„ZA „ 7 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 1 VIJEĆNIK  

„SUZDRŽAN “  3  VIJEĆNIKA   



Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 7 glasova  „ZA“ , Protiv 1 glas i Suzdržanih 3 
glasa ( od prisutnih vijećnika ) donijeta odnosno prihvaćeno izvješće općinskog načelnika o svom 
radu za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2018. godine. 

 

TOČKA 4: Donošenje odluke o uzimanju kratkoročne pozajmice za sufinanciranje 
rekonstrukcije dječjeg vrtića Srdelica – Kali i, za izgradnju nerazvrstane ceste po DPU 
obalnog pojasa mjesta Kali i za podmirivanje duga Hripe d.o.o kod Porezne uprave. 

Obrazloženje prijedloga odluke podnosi općinski  načelnik:  

1. DJEČJI VRTIĆ SRDELICA 
Ugovorena vrijednost radova za rekonstrukciju starog dijela  dječjeg vrtića je 1.043.966,85 
kn (uključivo PDV) 
Konačna vrijednost izvedenih radova je 916.451,78. Vrijednost nadzora iznosi 16.000,00 kn 
Ukupna vrijednost projekta je 932.451,78 kn 
Kao potporu za izgradnju vrtića dobili smo: 

- MRRFEU     420.000,00 kn 
- Ministarstvo demografske obnove   142.000,00 kn 
- Zadarska županija    120.000,00 kn 
- UKUPNO     662.000,00 kn 

Razliku od 270.000,00 kn planiramo uplatiti iz kratkoročne pozajmice. 

2. UREĐENJE OBALNE PROMETNICE ARTINA 
Ugovor s agencijom za plaćanje u poljoprivredi je 2.430.405,00 kn (uključivo PDV). 
Agencija u visini od 100% snosi troškove izvođenja. 
Način plaćanja je 50% avansa, a 50% nakon uporabne dozvole i potvrde APPRR o dobro 
učinjenim poslovima . S obzirom da su radovi počeli 1. 10. 2018., a avans se očekuje krajem 
godine, već sada postoji potreba za djelomičnim pokrivanjem troškova. Ugovoreno vrijeme 
izvođenja radova je 150 radnih dana uz pretpostavku da će biti 30 neradnih dana (loše 
vrijeme i sl.) završetak radova se očekuje u travnju 2019. nakon završetka radova potrebno 
je napraviti tehnički pregled, dobiti suglasnost APPRR te uporabnu dozvolu. Predvidivo 
vrijema za ishođenje svih papira je 3-4 mjeseca. Za taj dio također treba dio financiranja dok 
se ne ispune uvijeti za drugih 50%. 
U prihvatljive troškove idu: 

- Troškovi izvođenja radova           2.228.652,63 kn 
- Usluga konzultanta            43.750,00 

kn 
- Trošak nadzora            40.000,00 kn 
- Trošak izrade projektne dokumentacije         54.750,00 kn 

UKUPNO           2.367.152,63 kn 

Od navedenog iznosa tražimo pokriće u iznosu od 1.183.576,00 kn 

Ukupni iznos kratkoročne pozajmice iznosi 1.450.000,00 kn. 



3. HRIPA  d.o.o KALI  

Od prošlih godina vuče se dug u iznosu od 70.000,00 kn , postoji i novi dug  kod Porezne uprave u 
ukupnom  iznosu  od 290.000,00 kn.  Kamate na dug kod Porezne su velike, odnosno više nego 
kod banke. Predlaže se da Općina Kali uzme kratkoročnu pozajmicu i za taj dug u iznosu 
290.000,00 kn. Između Općine i Hripe d.o.o.  bi  zaključili Ugovor o pozajmici.   

Pozajmica  kod Banke bi bila na rok od 12 mjeseci. 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu.  

U raspravi su sudjelovali : Duško Vidov, Berislav Kolega,  Ante Gobin, Neven Vitlov 

Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća  utvrdio je da su  se temeljem rasprave  
formirala dva prijedloga odluka o kojem treba glasovati:  

1. daje na glasovanje odluke o uzimanju kratkoročne pozajmice  u iznosu od 1.450,00 kn za 
sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg vrtića Srdelica – Kali  i   izgradnja nerazvrstane ceste po 
DPU obalnog pojasa mjesta Kali,-(za razvojni projekti Općine Kali) 

„ZA „  11 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

 

2.   Predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke  da Općina Kali uzme 
kratkoročni kredit  u iznosu 290.000,00 kn  za komunalnu tvrtku  Hripa d.o.o Kali koja će 
podmiriti dug kod Porezne uprave . Općina Kali i Hripa d.o.o Kali zaključiti će Ugovor o 
pozajmici. 

„ZA „ 11 VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća konstatira da su s 11 glasova „ZA“, PROTIV 0  i Suzdržano 0   
donijete  slijedeće odluke:  

1.   Općina Kali će  podignuti  kratkoročnu pozajmicu   u iznosu od 1.450,00 kn za 
sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg vrtića Srdelica – Kali  i   izgradnja nerazvrstane ceste po 
DPU obalnog pojasa mjesta Kali,-(za razvojni projekti Općine Kali) i  

2. Općina Kali  če uzeti  kratkoročnu  pozajmicu  u iznosu 290.000,00 kn  za komunalnu tvrtku  
Hripa d.o.o Kali koja će podmiriti dug kod Porezne uprave . Općina Kali i Hripa d.o.o Kali 
zaključiti će Ugovor o pozajmici. 

 



TOČKA 5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izradu Strategije razvoja Općine Kali 

Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik Marko Kolega te predlaže  da se u Stručno povjerenstvo za 
izradu Strategije razvoja Općine Kali imenuju: 

- Nina Kolega Grzunov, 

- Anamarija Kolega, 

- Ante Gobin, 

- Nina Mrkonja, 

- Lovre Vidov. 

To Povjerenstvo bi bila jedna  radna skupina koja bi bila  puno više uključena u rad izrade 
Strategije nego ja. Organizirali bi sastanke, određivali datume sastanka s izrađivačem Strategije i 
drugo.  

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali : Marina Kolega, Duško Vidov,  Pažek Milan , Berislav Kolega,  

Nakon zaključene  rasprave  načelnik povlači prijedlog odluke o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za izradu Strategije razvoja Općine Kali za neku drugu  sjednicu Općinskog vijeća.  

 

TOČKA 6. Prijedlog općinskog načelnika o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite 

Uvodno objašnjenje iznosi Načelnik Marko Kolega 

Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali Duško Vidov, Milan Pažek.  

Nakon zaključene rasprave predsjednik općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog 
općinskog načelnika o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite:  

„ZA „11  VIJEĆNIKA  

„PROTIV “ 0 VIJEĆNIKA  

„SUZDRŽAN “0 VIJEĆNIKA   

Predsjednik općinskog vijeća  konstatira da je s 11 glasova ( od  prisutnih vijećnika ) donijeta 
Odluka  o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, koja glasi: 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za  

sustav civilne zaštite u Općini Kali  



 

Članak 1. 

  Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Kali su:  

 

1.)  Stožer civilne zaštite Općine Kali, 

2.)  DVD Kali – Kukljica, 

3.)  DDK Kali, 

4.)  Komunalna tvrtka HRIPA d.o.o Kali, 

5.)   Kali gradnja d.o.o. Put Vele Luke 71, 

6.)   Zavod za hitnu medicinu- ispostava Kali, 

7.)   Ordinacije opće medicine, 

8.)  Tommy d.o.o.-  poslovnica Kali 

9.)    PZ Maslina  
 

Članak 2. 
 

 Pravne osobe , gore navedene, sudionici  za zaštite i spašavanja, a pozivaju se i 
mobiliziraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te 
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
 

Članak 3.  

Pravnim osobama rukovodi i koordinira općinski načelnik općine Kali uz stručnu potporu Stožera 
civilne zaštite Općine Kali, sukladno Planu zaštite i spašavanja. 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s važenjem Odluka o određivanju  operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje  na područje  Općine 
Kali (KLASA: 810-03/13-01/02; URBROJ:2198/14-02-13-1) od  16. 08. 2013. godine 

 

TOČKA 7: VIJEČNIČKA PITANJA 

 

MARINA KOLEGA postavlja pitanje u kojem je stadiju rješavanje vlasničkih odnosa za park kod 
crkve. sv Lovre u Kalima. 



Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da je prije 15-ak dana u Kalima održan sudski uviđaj sa 
prisutna dva svjedoka, odvjetnikom i predstavnicima Suda u Zadru u pravnom postupku koji bi 
trebao biti riješen u razdoblju od mjesec dana. Tada će s vlasništvo prebaciti na Općinu Kali. 

MARINA KOLEGA pita da li će se onda moću urediti park. 

Načelnik MARKO KOLEGA da se park može i sada urediti, ali će se nakon rješavanja vlasništva 
uređenje moći aplicirati na neki natječaj, npr. natječaj LAG-a Mareta. 

MATEJA PERIN spominje kako je Općina Kali u kategoriji B) turističkih naselja, a bilo je govora 
o tome da će biti drukčija kategorizacija turističkih naselja u Hrvatskoj. Postavlja pitanje načelniku 
zna li nešto više o tome. Spominje kako je postojeća kategorizacija problem kod prijave OPG-a i 
turističkih objekata na natječaje. 

Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da bi trebalo pitati Turističku zajednicu, odnosno 
direktoricu TZO Kali. Dodaje kako Općina Kali kao pravna osoba nema taj uvjet kod prijava na 
natječaje. 

ANTE GOBIN postavlja pitanja: - u kojoj fazi je katastarska izmjera, zašto se još nisu popravile 
svjetiljke javne rasvjete na Otriću i statusu izrade izmjena i dopuna prostornog plana, a vezano za 
legalizaciju izgrađenih objekata. 

Načelnik MARKO KOLEGA odgovara da će na pitanja odgovoriti u pisanom obliku. 

Sjednica je završena u 19:20 sati. 

 

Zapisnik sastavila:  

Nives Perin 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  

Lovre Vidov 




